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Megnyitják az új elkerülő utat
Forgalmi változásokra kell számítani Csíkszeredában
• Makadámútként jár-
ható lesz nemsokára
az új csíkszeredai el-
kerülő út – jelentette
be a helyi önkormány-
zat pénteki ülésén Rá-
duly Róbert Kálmán. A
polgármester az ezzel
egy időben életbe
lépő forgalmi változá-
sokról is beszélt.

KOVÁCS ATTILA

Nem megfelelő a városban a 
hulladékgazdálkodás, nem-
csak az utcai szemeteskosara-

kat nem ürítik ki kellő gyakorisággal, 
hanem a hulladékgyűjtő helyeknél is 
sok a szemét – tette szóvá a csíksze-
redai önkormányzati képviselő-tes-
tület pénteki ülésén Tőke Ervin. A 
képviselőnek Szőke Domokos alpol-
gármester elmondta, már több gyűj-
tőponthoz kamerákat szereltek fel, de 
úgy értékelte, a hulladékgazdálkodá-
si cégnek is vannak hiányosságai, és 
arra kérte a tanács szolgáltatási szak-
bizottságát, hogy fogalmazza meg 
észrevételeit. Ismertette azt is, hogy 
nemsokára újabb helyszínekre tele-
pítenek olyan, bővíthető modulokból 
álló, ajtóval ellátott hulladékgyűjtő 
konténereket, amelyeket a Fenyő ut-
cában már kipróbáltak, ezektől is a 
helyzet javulását várják.

További döntések
Elfogadta a testület az oszlopokra 
rögzített légvezetékek föld alá he-
lyezését előirányzó határozatot is. 
Szőke kérdésünkre azt mondta, erre 
a Hargita és Kossuth Lajos utcák, il-
letve a Temesvári sugárút egy részé-
nek átalakítása, felújítása kapcsán 
van szükség – az áramszolgáltató 
vállalat munkálatainak szükségsze-
rűségét támasztja alá a határozat. 
Döntött a testület a családon belüli 

erőszak esetén sürgősen beavatkozó 
csoport létrehozásáról is. Mint a pol-
gármester kérdésünkre elmondta, 
a törvény szerint az önkormányzat 
hatásköre, hogy amennyiben szük-
ség van erre, és a rendőrség ezt meg-
állapítja, az agresszort helyezze el 
valahol, távolabb a családtól. Csík-
szeredában a hajléktalanok éjjeli 
menedékhelyére kísérik a hivatal 
munkatársai ezeket a személyeket 
szükség esetén, a csoport tagjaival 

pedig a rendőrség tartja a kapcsola-
tot – tudtuk meg.

Tehermentesítik a felüljárót

Nemsokára megindulhat a forgalom 
a legújabb, észak-déli irányú elkerü-
lő úton – ezt a hírt a polgármester az 
ülés végén osztotta meg a jelenlévők-
kel. Ráduly kitért arra is, hogy a ma-
kadámút befejezése elől elhárult az 
utolsó akadály is, a vasúti felüljáró-

hoz közel az egykori üzemanyag-le-
rakat helyét rendező cég átadta a 
területet az útépítőknek. A felüljá-
rótól a Rét utcai vasúti átkelő-
ig vezető útszakasz két végét 
mintegy 60, illetve 100 méter 
hosszúságban le is aszfaltoz-
zák idén, a fennmaradó részt 
csak jövőben, addig kiderül, 
mennyire bírja a nehézgépjármű-for-
galom jelentette terhelést a mocsaras 
helyre épített út – ismertette.

Ráduly forgalmi változásokat is 
bejelentett, amelyeket táblák jelez-
nek majd. Így az építési felügyelőség 
rendelkezéseinek megfelelően az új-
jáépítés előtt álló vasúti felüljáróról 
kitiltják a nehézgépjármű-forgalmat, 
várhatóan a 3,5 tonnánál nagyobb 
tengelysúlyú autók nem közleked-
hetnek rajta.

A Brassói út felől az új elkerülő út 
elsőbbségi útvonallá válik, a Nagyrét 
utcán érkezőket stoptábla állítja meg 
a híd alatt. Ez most ideiglenes meg-
oldásnak számít, mivel később, az 
aszfaltozással egy időben ott körfor-
galmat alakítanak ki. Az új útszakasz 
megnyitása után nyugati irányból a 
városba érkező teherforgalomnak kö-
telezően a Rét utca felé kell haladnia, 
a vasúti átkelő után pedig a taplocai 
elkerülő úton északi vagy északkeleti 
útirány választható, illetve az új úton 
és a Brassói úton át dél felé lehet el-
hagyni a várost.

ROSTÁS SZABOLCS

Elfogadta a járművek környezetvé-
delmi besorolása alapján történő 

megadóztatásáról szóló előterjesztést 
múlt heti ülésén a bukaresti képvi-
selő-testület. A határozattervezetet 

Gabrie la Firea főpolgármester 
dolgozta ki, és elsősorban 
a magas légszennyezettség 
csökkentésének céljával in-
dokolta a szigorítást. A jóvá-
hagyott tervezet értelmében a 
bukaresti önkormányzat ún. 
oxigénilletéket vet ki az Euro 

5-ös szabvány alatti gépkocsik-
ra: a non Euro, Euro 1-es és Euro 2-es 
környezetvédelmi besorolású járművek 
után napi 15, míg az Euro 3-as és 4-esek 
után napi 5 lejt kell fi zetni a Bukarest-
ben való közlekedésért 2020. január el-

sejétől. Az így befolyó összeget környe-
zetvédelmi projektekre, környezetbarát 
tömegközlekedés kialakítására fordí-
tanák; a matricavásárlást elmulasztó 
sofőrökre 1500 és 2000 lej közötti bírság 
vár. Miközben az Euro 4-es járművek 
2021-től lesznek illetékkötelesek, az Euro 
3 alatti járművek tulajdonosait már 2020 
januárjától azzal is sújtják, hogy szeny-
nyező gépkocsijukkal egyáltalán nem 
hajthatnak be a városközpontban kiala-
kított ún. „levegőminőségi” övezetbe. 
Ezen túlmenően egy módosítás alapján 

ezeket az autókat néhány éven belül 
teljesen kitiltják a román fővárosból: a 
Non Euro, Euro 1-es és Euro 2-es beso-
rolásúakat 2022-től, míg az Euro 3-aso-
kat 2024-től száműzik Bukarestből. A 
városközpontban lakó bukarestieket 
ugyanakkor az önkormányzat vásárlási 
utalvánnyal ösztönözné régi autójuk új-
ra cserélésére.

Egyébként a román fővárosban és 
Ilfov megyében több mint 1,6 millió 
személygépkocsit tartanak nyilván a 
hatóságok, amiből egymillió autó Euro 
5 alatti emissziós besorolású. A gépjár-
művek közül 261 ezer Non Euro, 7 000 
Euro 1-es, 113 ezer Euro 2-es, 213 ezer 
Euro 3-as, 440 ezer Euro 4-es, 253 ezer 
Euro 5-ös, míg 331 ezer Euro 6-os kör-
nyezetvédelmi kategóriába tartozik.

Még dolgoznak. Nemsokára megindulhat 
a forgalom a legújabb, észak-déli irányú 
elkerülő úton
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H I R D E T É STeljesen kitiltják a szennyező autókat a fővárosból
• Környezetvédelmi illetéket vetett ki a gépkocsikra
emissziós besorolásuk alapján a bukaresti önkormányzat,
amely első lépésben a főváros központjából, később pedig
a város teljes területéről kitiltja a szennyező járműveket.

OXIGÉNILLETÉK GÉPJÁRMŰVEK SZERINT (LEJBEN MEGHATÁROZVA)

Szennyezési besorolás NapiHaviFél éviÉvi

Non Euro 1530011001900

Euro 1 1525010001700

Euro 2 152009001500

Euro 3 5100450700

Euro 4 580350500




